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SPÔSOB PRÍPRAVY (S)-NIKOTÍNU Z MYOSMÍNU

Opis
Oblasť techniky
[0001]

Predkladaný vynález sa týka spôsobu syntetickej prípravy (S)-nikotínu

([(S)-3-(1-metylpyrolidín-2-yl)pyridínu]).

Doterajší stav techniky
[0002]

Nikotín (3-[1-metylpyrolidín-2-yl]pyridín) je prírodný produkt, ktorý je

možné získať z listov Nicotiana, t.j. rastliny tabaku. V tabakovom priemysle a tiež
vo farmaceutickej oblasti existuje značný dopyt po výrobkoch nikotínu. Napríklad
pretrváva dopyt po tradičných tabakových výrobkoch, napr. tradičných
cigaretách, čo je pravdepodobne spôsobené návykovou vlastnosťou nikotínu.
Avšak, vzhľadom na rastúce obavy ohľadne škodlivého dopadu tradičných
cigaretových výrobkov na zdravie spotrebiteľov však rastie dopyt po výrobkoch
nahrádzajúcich tabak, ktoré obsahujú nikotín, ako sú elektrické cigaretové
zariadenia, náplasti, pastilky, nosové spreje a žuvačky. Výrobky nahrádzajúce
tabak môžu byť poskytnuté ako náhrada za tradičné tabakové výrobky, ktoré by
inak viedli ku škodlivým karcinogénnym účinkom; napríklad v dôsledku
prítomnosti pyridínových alkaloidov, polycyklických aromatických látok, fenolov a
N-nitrozamínov. Produkty na nahradenie tabaku je možné použiť konkrétne na
liečbu závislosti od nikotínu. Vo farmaceutickej oblasti existuje tiež záujem o
možné terapeutické aplikácie nikotínu.
[0003]

Existujú výzvy na získanie nikotínu s vhodnou hladinou enantiomérnej

čistoty aj chemickej čistoty. Nikotín je opticky aktívny, t.j. môže existovať v jednej
z dvoch možných enantiomérnych foriem: (R)-nikotín alebo (S)-nikotín. Existujú
procesy na získanie racemických zmesí nikotínu (napr. WO2016065209).
Uznáva sa však, že (S)-nikotín (t.j. [(S)-3-(1-metylpyrolidín-2-yl)pyridín]) je
významne aktívnejší než (R)-nikotín. Preto je v tabakovom priemysle a vo
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farmaceutickej oblasti dopyt po nikotíne s vysokou hladinou enantiomérnej čistoty
vzhľadom na (S) enantiomér. Najmä farmaceutický priemysel ukladá prísne
predpisy týkajúce sa požadovanej hladiny enantiomérnej čistoty pre nové
farmaceutické výrobky a je možné, že existujúca požadovaná úroveň
enantiomérnej čistoty pre nikotín sa môže zvýšiť. Vedľa dopytu po enantiomérnej
čistote nikotínu je vo farmaceutickom a tabakovom priemysle dôležité tiež
dosiahnutie vysokej hladine chemickej čistoty - chemická čistota vztiahnutá na
množstvo nikotínu (t.j. (R) aj (S) enantiomérne formy) v porovnaní s nečistotami
neobsahujúcimi nikotín. Farmaceutický priemysel už teraz ukladá veľmi prísne
predpisy týkajúce sa požadovanej hladiny chemickej čistoty nikotínu v porovnaní
s nečistotami neobsahujúcimi nikotín. V skutočnosti je súčasný referenčný
štandard US Pharmacopeia pre chemickú čistotu nikotínu aspoň 99 % a nie viac
než 0,5 % akejkoľvek inej nečistoty. Vysoká chemická čistota má pre tabakový
priemysel tiež značný význam, pretože vyššie uvedené škodlivé karcinogénne
účinky môžu byť spôsobené nečistotami, ktoré sú schopné vyvolať karcinogénny
účinok.
[0004]

(S)-Nikotín je možné získať extrakciou z listov rastliny tabaku. Pokiaľ sa

však nikotín získa týmto spôsobom, má obvykle chemickú čistotu nižšiu než 95
% kvôli prítomnosti súvisiacich alkaloidových nečistôt. Typické zloženie vzorky
nikotínu získanej extrakciou z tabakových listov obsahuje 93 % (S)-nikotínu, 2,4
% (S)-nornikotínu, 3,9 % (S)-anatabínu a 0,5 % (S)-anabazínu (E. Leete a M.
Mueller, J. Am. Chem., Soc., 1982, 104, 6440-44). Alkaloidové nečistoty majú
podobnú chemickú štruktúru ako nikotín a je preto obtiažne ich odstrániť.
Skutočné zloženie nikotínu závisí tiež na faktoroch, ako je geografický zdroj a
ročné obdobie zberu.
[0005]

(S)-Nikotín je možné tiež získať syntetickým spôsobom. V stave

techniky existujú rôzne príklady syntetickej výroby (S)-nikotínu. Napríklad v
doterajšom stave techniky sú procesy, pri ktorých sa vyrába racemická (t.j.
rovnaká) zmes (R)-nikotínu a (S)-nikotínu, kde sa táto racemická zmes následne
štiepi za získania (S)-enantioméru (US 8,389,733, US 2014/0031554, a US
8,378,111). V stave techniky existuje tiež príklad syntetického postupu výroby
(S)-nikotínu za použitia enzýmu ako biokatalyzátora (WO 2014/174505); použitie
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biokatalyzátorov v enantiomérne selektívnych procesoch je všeobecne známe
mimo pole nikotínu (L.S. Bleicher a kol., J. Org. Chem., 1998, 63, 1109-18, WO
2013/170050, WO2015/073555, PN Scheller a kol, Chembiochem, 2014, 15,
2201-4, Gand a kol., J. Mol. Cat. B, Enzymatic, 2014, 110, 126-32). Výzvou však
zostáva selektívna syntetizácia (S)-nikotínu, prednostne pred (R)-enantiomérom
s vysokou enantiomérnou selektivitou a súčasne s dosiahnutím vysokej
chemickej čistoty.

Stručný opis podstaty vynálezu
[0006]

V prvom aspekte existuje spôsob výroby (S)-nikotínu zahŕňajúci kroky:
(i) redukcia myosmínu enzýmom s aktivitou imínreduktázy za vzniku (S)nornikotínu; a
(ii) metylácia (S)-nornikotínu vytvoreného v kroku (i) za vzniku (S)-nikotínu.

[0007]

Prekvapivo bolo zistené, že v krokoch (i) a (ii) tohto procesu, kde je ako

východiskový materiál použitý myosmín, bol získaný (S)-nikotín vo veľmi vysokej
enantiomérnej a chemickej čistote. To naznačuje, že krok (i) je vysoko
enantiomérne selektívny syntetický krok s preferenciou pre (S) izomér a že krok
(ii) je taký, že táto preferencia je zachovaná vo finálnom nikotínovom produkte,
pri zachovaní vysokej chemickej čistoty. To umožňuje produkciu (S)-nikotínu, bez
toho aby ste sa museli uchýliť k rozlíšeniu racemickej zmesi. Obzvlášť výhodná
je vysoká chemická čistota; znížená hladina nežiadúcich nečistôt typicky
spojených s nikotínom vedie ku zníženému riziku možných negatívnych účinkov
súvisiacich s nečistotami. Kroky (i) a (ii) ďalej ponúkajú pohodlný výrobný postup
na výrobu (S)-nikotínu.
[0008]

V druhom aspekte je spôsob výroby farmaceutickej kompozície

zahŕňajúci tvorbu (S)-nikotínu za použitia postupu podľa prvého aspektu, a
zahrnutia (S)-nikotínu do farmaceutickej kompozície spoločne s jedným alebo
viacerými farmaceutickými pomocnými látkami.
[0009]

V treťom aspekte je spôsob výroby formulácie pre zariadenie v podobe

elektrickej cigarety, zahŕňajúci formovanie (S)-nikotínu za použitia postupu podľa
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prvého aspektu a zahŕňajúci (S)-nikotín v rozpúšťadle s jednou alebo viacerými
prísadami.
[0010]

V štvrtom aspekte je použitie myosmínu a enzýmu s aktivitou

imínreduktázy v spôsobe prípravy (S)-nikotínu.

Opis výhodných uskutočnení
[0011]

Ako odborník ocení, myosmín, (S)-nornikotín a (S)-nikotín, majú

nasledujúce štruktúry:

myosmín

(S)-nornikotín

(S)-nikotín

[0012]

Odborník v odbore bude oboznámený s vhodnými reakčnými schémami

na prípravu myosmínu.
[0013]

Ako sa tu používa, „enzým s aktivitou imínreduktázy“ označuje enzým

schopný asymetricky redukovať imínovú skupinu, najmä sekundárnu imínovú
skupinu, na zodpovedajúcu amínovú skupinu, najmä sekundárnu amínovú
skupinu. Najmä enzým s aktivitou imínreduktázy používaný v spôsobe opísanom
v tomto texte je enzým schopný katalyzovať premenu myosmínu na (S)nornikotín. Odborník v odbore je s týmito enzýmami oboznámený. Enzým môže
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byť pridaný do reakčnej zmesi v rôznych formách, napríklad vo forme buniek
sušených rozprašovaním.
[0014]

Výhodne spôsob používa enzým schopný premeniť myosmín na (S)-

nornikotín tak, že (S)-nornikotín je získaný s enantiomérnym nadbytkom aspoň
90 %, výhodne aspoň 95 %, výhodnejšie aspoň 98 %, najvýhodnejšie aspoň 99
%. Enantiomérny nadbytok sa meria spôsobom uvedeným v príkladoch. V
spôsoboch opísaných v tomto texte sa tento vysoký enantiomérny nadbytok
dosahuje tiež pre (S)-nikotín, ktorý sa nakoniec získa ako konečný produkt.
[0015]

Ako odborník v odbore ocení, enzýmy s aktivitou imínreduktázy typicky

zahŕňajú oxidoreduktázy závislé od NADH/NADPH, ako sú dehydrogenázy
závislé od NADH/NADPH a imínreduktázy závislé od NADH/NADPH.
NADH/NADPH závislé dehydrogenázy zahŕňajú tie, ktoré sú označené
klasifikačným číslom enzýmov E.C.1.1.1, a zahŕňajú najmä 6-fosfoglukonátdehydrogenázy, označované klasifikačným číslom enzýmov E.C.1.1.1.44.
Imínreduktázy zahŕňajú tie, ktoré sú označené enzýmovým klasifikačným číslom
E.C.1.5.1, najmä tie, ktoré sú označené enzýmovým klasifikačným číslom E.C.
1.5.1.48.
[0016]

Medzi

príklady

tiazolinylimínreduktáza,

rôznych

druhov

dihydrofolátreduktáza,

imínreduktáz

patria

Δ1 -pyrolín-2-karboxylát-

reduktáza, Δ1-piperideín-2-karboxylátreduktáza, sanguinarinreduktáza a 1,2dihydroretikulínreduktáza. Tieto enzýmy môžu byť izolované alebo odvodené zo
zdrojov, ako sú Streptomyces, Verrucosispora, Mesorhizobium, Yersinia,
Pseudomonas, Candida albicans, Eschscholzia a Papaver.
[0017]

Medzi príklady možných enzýmov patria tiež tie, ktoré sú opísané

v WO2013170050 (ich obsah je tu zahrnutý formou odkazu).
[0018]

Enzým môže byť IRED_A, IRED_B, IRED_C, IRED_D, IRED_E,

IRED_F, IRED_P, IRED_X, IRED_AB, IRED-20 alebo ich homológ. IRED_A,
IRED_B, IRED_C, IRED_D, IRED_E, IRED_F, IRED_P, IRED_X a IRED_AB sú
k dispozícii u Enzymicals; IRED-20 je k dispozícii od spoločnosti Almac Group.
Napríklad v jednom uskutočnení je enzým IRED_A, IRED_B, IRED_C, IRED_D,
IRED_E, IRED-20 alebo ich homológ.
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[0019]

Tu opísaný enzým môže obsahovať aminokyselinovú sekvenciu podľa

ktorejkoľvek zo SEKV. ID Č: 1, SEKV. ID Č: 2, SEKV. ID Č: 3, SEKV. ID Č: 4
alebo jej homológ. V ďalšom uskutočnení obsahuje enzým aminokyselinovú
sekvenciu podľa ktorejkoľvek zo SEKV. ID Č: 1, SEKV. ID Č: 2, SEKV. ID Č: 3
alebo SEKV. ID Č: 4.
[0020]

Ako sa tu používa, „jeho homológ“ znamená enzým obsahujúci

aminokyselinovú sekvenciu majúcu aspoň 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % zhodu sekvencie s ktorýmkoľvek z tu opísaných
enzýmov. Napríklad „jeho homológ“ môže znamenať enzým obsahujúci
aminokyselinovú sekvenciu majúcu aspoň 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % zhodu sekvencie s aminokyselinovou sekvenciou
podľa ktorejkoľvek zo SEKV. ID Č: 1, SEKV. ID Č: 2, SEKV. ID Č: 3 alebo SEKV.
ID Č: 4..
[0021]

Ako sa tu používa, termín „zhoda sekvencie“ označuje vzťah medzi

dvoma alebo viacerými aminokyselinovými sekvenciami. Keď je poloha v jednej
sekvencii obsadená rovnakým aminokyselinovým zvyškom v zodpovedajúcej
polohe porovnávacie sekvencie, sú sekvencie v tejto polohe označené ako
„zhodné“. Percento „zhody sekvencie“ sa vypočíta určením počtu pozícií, v
ktorých sa v oboch sekvenciách vyskytuje identický aminokyselinový zvyšok, čím
sa získa počet „zhodných“ pozícií. Počet „zhodných" pozícií sa potom vydelí
celkovým počtom pozícií v porovnávacom okne a vynásobí 100, čím sa získa
percento „zhody sekvencie". Percento „zhody sekvencie“ sa stanoví porovnaním
dvoch optimálne zoradených sekvencií v porovnávacom okne. Aby sa optimálne
zoradili

sekvencie

na

porovnanie,

časť

polypeptidovej

sekvencie

v

porovnávacom okne môže obsahovať adície alebo delécie nazývané medzery,
zatiaľ čo referenčná sekvencia sa udržuje konštantná. Optimálnym zarovnaním
je také zarovnanie, ktoré, dokonca aj s medzerami, produkuje najväčší možný
počet „zhodných“ pozícií medzi referenčnou a porovnávacou sekvenciou. Úrovne
zhody sekvencie medzi kódujúcimi sekvenciami je možné vypočítať pomocou
známych metód.
[0022]

Zhodu sekvencie je možné vypočítať pomocou verejne dostupných
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počítačových metód na stanovenie zhody sekvencie, vrátane BLASTP, BLASTN
a FASTA (Atschul a kol., J. Molec. Biol., 215: 403-410, (1990)), program BLASTX
dostupný od NCBI a program Gap od Genetics Computer Group (Madison WI).
Úrovne zhody sekvencie sa získajú pomocou programu Gap, s pokutou Gap 50
a pokutou Gap dĺžky 3 na porovnanie aminokyselinovej sekvencie.
[0023]

Všeobecne krok (i) zahŕňa redukciu myosmínu pomocou enzýmu v

prítomnosti vhodného kofaktora, najmä NADH alebo NADPH. Ako odborník
ocení, enzým a kofaktor môžu byť zavedené do reakčnej zmesi ako samostatné
zložky, alebo môžu byť zavedené do reakčnej zmesi ako súčasť rovnakej zložky,
napríklad vo forme celých mikrobiálnych buniek, ktoré obsahujú ako enzým aj
príslušný kofaktor. Môže byť prítomný vhodný systém recyklácie kofaktora, ktorý
premieňa kofaktor z jeho oxidovanej formy (NAD+ alebo NADP+) na redukovanú
formu (NADH alebo NADPH). Odborník bude oboznámený s vhodnými
systémami na recykláciu kofaktorov, ako sú systémy na recykláciu kofaktorov,
vrátane

glukózy

(monohydrát)/glukózadehydrogenázy,

mravčana/mravčan-

dehydrogenázy a izopropanolu/alkoholdehydrogenázy. Pokiaľ je prítomný
systém recyklácie kofaktora, môže byť kofaktor pridaný do reakčnej zmesi v
oxidovanej forme, t.j. ako NAD+ alebo NADP+.
[0024]

Samotný kofaktor môže byť prítomný v rozmedzí od 0,02 dielu do 10

dielov hmotnostných na 100 dielov myosmínu. S výhodou môže byť kofaktor
prítomný v rozmedzí od 0,05 dielu do 5 dielov hmotnostných na 100 dielov
myosmínu. Výhodnejšie môže byť kofaktor prítomný v rozmedzí od 0,5 dielu do
2 dielov hmotnostných na 100 dielov myosmínu.
[0025]

Množstvo enzýmu prítomného v kroku (i) môže byť prítomné v

množstve 0,1 dielu až 30 dielov hmotnostných na 100 dielov myosmínu. Výhodne
môže byť množstvo enzýmu prítomného v kroku (i) prítomné v množstve 0,5 dielu
až 10 dielov hmotnostných myosmínu. Odborník v odbore ocení, že množstvo
enzýmu prítomného v kroku (i) môže byť upravené v závislosti od požadovaného
časového obdobia na reakciu v kroku (i), kde môže byť použité viac enzýmu pre
kratší reakčný čas, a naopak.
[0026]

Krok (i) môže byť uskutočnený v prítomnosti iónomeničovej živice,
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avšak výhodne je krok (i) uskutočnený v neprítomnosti iónomeničovej živice.
Iónomeničovou živicou, pokiaľ je prítomná, je živica Amberlite, živica Amberlyst,
živica Amberjet, ako je Amberlite IR-120, alebo živica Dowex, kde každá z týchto
iónomeničových živíc je dostupná od spoločnosti Aldrich.
[0027]

Možné pH pre krok (i) môže byť v rozmedzí pH 5-9.

[0028]

(S)-nornikotín sa premieňa na (S)-nikotín ďalším krokom: (ii) metylácie

(S)-nornikotínu vytvoreného v kroku (i) za vzniku (S)-nikotínu.
[0029]

Bolo prekvapivo zistené, že po kroku (ii) bol získaný (S)-nikotín s

obzvlášť vysokou chemickou čistotou a obzvlášť vysokým enantiomérnym
nadbytkom.
[0030]

Metylačný krok, t.j. krok (ii), môže byť uskutočnený prostredníctvom

viacstupňového procesu. Napríklad krok (ii) môže zahŕňať prípravu zlúčeniny
(napr. N-formyl-(S)-nornikotínu) a následnú redukciu tejto zlúčeniny za účelom
získania metylovaného produktu, t.j. (S)-nikotínu. Výhodne sa však krok (ii)
uskutočňuje prostredníctvom jednostupňového procesu, ako je redukčná
metylácia. Ako odborník v odbore ocení, termín „redukčná metylácia“ označuje
proces, pri ktorom sa tvorí druh a redukuje, aby sa dosiahol metylovaný produkt
(t.j. (S)-nikotín) v jedinom kroku.
[0031]

Výhodne

je

(S)-nornikotín

redukčne

metylovaný

za

použitia

formaldehydu alebo zlúčeniny na báze formaldehydu. Krok (ii) je obzvlášť účinný
pri použití takýchto činidiel.
[0032]

Ako sa tu používa, zlúčenina na báze formaldehydu sa používa na

označenie zlúčeniny, ktorá je schopná generovať formaldehyd in-situ počas
chemickej reakcie. Odborník v odbore ocení, že to znamená, že sa do reakčnej
zmesi pridá zlúčenina na báze formaldehydu, ktorá sa následne rozloží a uvoľní
formaldehyd (a ďalšie príbuzné zlúčeniny), ktorý potom môže reagovať s (S)nornikotínom za vzniku (S)-nikotínu. V prípade pridania zlúčeniny na báze
formaldehydu bude odborník oboznámený s tým, ako prispôsobiť vhodné
množstvo pridanej zlúčeniny na báze formaldehydu, aby sa dosiahlo uvoľňovanie
konkrétneho množstva formaldehydu in situ.
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[0033]

Samotný formaldehyd má vzorec HC(O)H a obvykle sa zavádza ako

kvapalina alebo plyn. Formaldehyd môže byť zavedený do reakčnej zmesi ako
súčasť vodného roztoku formaldehydu (takéto vodné roztoky môžu byť
označované ako formalín).
[0034]

Zlúčenina na báze formaldehydu sa všeobecne zavádza ako pevná

látka alebo kvapalina. Zlúčeninou na báze formaldehydu môže byť dimér
formaldehydu, polymér formaldehydu alebo acetal formaldehydu. Výhodne je
zlúčeninou na báze formaldehydu polymér formaldehydu.
[0035]

Ako odborník v odbore ocení, termín „polymér formaldehydu“ označuje

zlúčeninu s tromi alebo viacerými polymerizovanými opakovacími jednotkami
formaldehydu. Výhodne je polymérom formaldehydu paraformaldehyd. Ako sa tu
používa, termín „paraformaldehyd“ označuje polymér formaldehydu so stupňom
polymerizácie 8 - 100 jednotiek.
[0036]

Keď je (S)-nornikotín redukčne metylovaný pomocou formaldehydu

alebo zlúčeniny na báze formaldehydu, môže byť pridaný formaldehyd alebo
zlúčenina na báze formaldehydu v množstve od 50 dielov do 110 dielov
hmotnostných, výhodne od 60 dielov do 90 dielov hmotnostných, na 100 dielov
(S)-nornikotínu. Takéto množstvá sa vzťahujú na skutočné množstvo prítomného
formaldehydu, zlúčeniny na báze formaldehydu a (S)-nornikotínu. Preto tam, kde
napríklad (S)-nornikotín vzniká ako súčasť roztoku (napr. vodný roztok) a/alebo
keď sa formaldehyd alebo zlúčenina na báze formaldehydu zavádza do reakčnej
zmesi ako súčasť roztoku (napr. vodný roztok), tu uvedené hmotnostné diely sa
vzťahujú na skutočné množstvo formaldehydu, zlúčeniny na báze formaldehydu
a (S)-nornikotínu obsiahnutých v príslušných roztokoch.
[0037]

Pokiaľ je metylačným krokom redukčný metylačný krok, môže byť

redukčným

činidlom

kyselina

mravčia,

kyanoborohydrid

sodný

alebo

paládium/vodík, výhodne kyselina mravčia. Ako odborník ocení, vhodné
množstvo redukčného činidla bude závisieť na konkrétnom použitom redukčnom
činidle. Napríklad, keď je redukčným činidlom kyselina mravčia, môže byť
redukčné činidlo prítomné v množstve 40 až 110 dielov, výhodne 40 až 100
dielov, výhodnejšie 50 až 70 dielov hmotnostných na 100 dielov (S)-nornikotínu.
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Takéto množstvá sa vzťahujú na skutočné množstvo prítomného redukčného
činidla a (S)-nornikotínu.
[0038]

Výhodne môžu byť kroky (i) a (ii) uskutočnené bez izolácie (S)-

nornikotínu vytvoreného v kroku (i). To umožňuje tvorbu (S)-nikotínu ako s
vysokým enantiomérnym nadbytkom, tak s vysokou chemickou čistotou pri
použití obzvlášť vhodnej syntetickej cesty. Vyhnúť sa potrebe izolácie (S)nornikotínu z reakčnej zmesi vytvorenej v kroku (i) pred premenou na (S)-nikotín
má tu výhodu, že ponúka obzvlášť vhodný spôsob syntézy, pretože izolácia (S)nornikotín môže byť náročná na spracovanie v dôsledku vynaloženého času a
energie potrebnej pre zariadenie (napríklad kvôli potrebe veľkého množstva
rozpúšťadla na extrakciu a/alebo ochladenie roztoku). Napríklad v kroku (i) môže
byť (S)-nornikotín vytvorený ako súčasť vodného roztoku, kde je potom vodný
roztok obsahujúci (S)-nornikotín prenesený na priame použitie v kroku (ii). V
dôsledku toho sa metylačný krok (krok (ii)) uskutočňuje na vodnom roztoku (S)nornikotínu vytvoreného v kroku (i). Pokiaľ sa spôsob uskutočňuje týmto
spôsobom, je výhodné, aby sa (S)-nornikotín redukčne metyloval buď použitím
paraformaldehydu, alebo použitím formaldehydu, ktorý sa zavádza do reakčnej
zmesi ako súčasť vodného roztoku. Pokiaľ sa spôsob uskutočňuje týmto
spôsobom, je výhodnejšie (S)-nornikotín redukčne metylovať za použitia
formaldehydu, ktorý sa zavádza do reakčnej zmesi ako súčasť vodného roztoku,
pretože sa zistilo, že to redukuje nežiadúce penenie reakčnej zmesi v priebehu
procesu.
[0039]

(S)-nikotín vyrobený za použitia spôsobov opísaných v tomto texte má

enantiomérny nadbytok aspoň 90 %, výhodne aspoň 95 %, výhodnejšie aspoň
98 %, najvýhodnejšie aspoň 99 %. Odborník bude oboznámený s tým, ako merať
enantiomérny nadbytok. Enantiomérny nadbytok môže byť napríklad meraný
spôsobom uvedeným v príkladoch.
[0040]

(S)-nikotín vyrobený za použitia spôsobov opísaných v tomto texte má

chemickú čistotu aspoň 98 %, výhodne aspoň 99 %. Odborník bude oboznámený
s meraním chemickej čistoty. Chemická čistota môže byť napríklad meraná
spôsobom uvedeným v príkladoch. Úroveň chemickej čistoty dosiahnutá v
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príkladoch je obzvlášť vysoká.
[0041]

(S)-nikotín vyrobený za použitia vyššie uvedených krokov spôsobu

môže byť obsiahnutý vo farmaceutickej kompozícii spoločne s jedným alebo
viacerými farmaceutickými pomocnými látkami. Výhodne je farmaceutická
kompozícia transdermálna náplasť, pastilka alebo inhalačná formulácia.
[0042]

(S)-nikotín vyrobený za použitia vyššie uvedených krokov spôsobu

môže byť tiež zahrnutý do formulácie na začlenenie do zariadenia pre elektrické
cigarety. Formulácia zahŕňa (S)-nikotín v rozpúšťadle s jednou alebo viacerými
prísadami. Rozpúšťadlo môže zahŕňať glycerol, propylénglykol, vodu alebo ich
zmesi. Výhodne rozpúšťadlo obsahuje glycerol a propylénglykol, pričom podiel
glycerolu na propylénglykole je v rozmedzí od 80:20 do 20:80 objemovo. Jedna
alebo viac prísad môže zahŕňať jedno alebo viac ochucovadiel.
[0043]

V tomto dokumente je tiež poskytnutá súprava obsahujúca myosmín a

enzým s aktivitou imínreduktázy na použitie v spôsobe tvorby (S)-nikotínu.
[0044]

Obzvlášť výhodná reakčná schéma je zobrazená nižšie ako schéma 1:
redukčná
metylácia

enzým
reduktáza
alebo
myosmín

[0045]

(S)-nornikotín

(S)-nikotín

Vynález bude demonštrovaný na nasledujúcich neobmedzujúcich

príkladoch.

PRÍKLADY
[0046]

Nasledujúce príklady ukazujú výsledky spojené s procesom opísaným

v tomto dokumente. Na ilustráciu postupu boli použité rôzne činidlá.
[0047]

Použité enzýmy zahŕňajú nasledujúce:

IRED_A z Verrucosispora maris (kmeň AB-18-032, Uniprot: F4F8G5_VERMA) s
nižšie uvedenou aminokyselinovou sekvenciou (a) alebo (b)- sekvencia (a)
zodpovedá SEKV. ID Č: 1 a sekvencia (b) zodpovedá SEKV. ID Č: 2.
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(a)

Ako

sa

používa

s

hexahistidínovou

značkou,

celkom

302

aminokyselinových zvyškov:

b) Pôvodný enzým, celkom 296 aminokyselinových zvyškov:

IRED_B z Mesorhizobium sp. L48C026A00 aka 6-fosfoglukonátdehydrogenáza,
s nižšie uvedenou aminokyselinovou sekvenciou (a) alebo (b) - sekvencia (a)
zodpovedá SEKV. ID Č: 3 a sekvencia (b) zodpovedá SEKV. ID Č: 4.
(a)

Ako

sa

používa

s

hexahistídinovou

značkou,

celkom

310

aminokyselinových zvyškov:

(b) Pôvodný enzým, celkom 304 aminokyselinových zvyškov
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Príklad 1
[0048]

Biotransformácie boli uskutočnené v 0,5 ml mierke s roztokom 10 mM

myosmínu a NADP+ (0,5 mM), glukózy (25 mM), glukózadehydrogenázy (10
U/ml) a enzýmu s aktivitou iminreduktázy. Použité enzýmy sú podrobne uvedené
v tabuľke 1 dostupnej od Enzymicals. Pre každý enzým bolo množstvo enzýmu
9 mg/ml bezbunkového extraktu (odhadovaný obsah enzýmu bol približne 0,9
mg/ml). Konkrétne pro IRED_B a IRED_C boli uskutočnené ďalšie testy, ktoré
používali extrakt bez buniek 0,9 mg/ml.
[0049]

Enantiomérny nadbytok (S) nornikotínu získaného z biotransformácie

bol stanovený za použitia kolóny Chiralpak AD-H (250 x 4,6 mm id) s elúciou
zmesou hexán:etanol:dietylamín 74,9: 25,0: 0,1 (obj/obj/obj) pri 1 ml/min po dobu
18 minút pri 30 °C. Táto metóda bola tiež použitá na meranie premeny myosmínu
na nornikotín, faktor relatívnej odozvy 2,18:1, ktorý bol stanovený detekciou UV
absorpcie pri 254 nm.
[0050]

Výsledky sú zobrazené v tabuľke 1 nižšie.

Tabuľka 1
Enzým

Množstvo

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok [% S]

i

IRED_A

9 mg/ml

99,3

99,8

ii

IRED_B

9 mg/ml

99,9

98,4

iii

IRED_B

0,9 mg/ml

99,3

98,4

iv

IRED_C

9 mg/ml

99,3

92,9

v

IRED_C

0,9 mg/ml

100,0

99,1
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Enzým

Množstvo

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok [% S]

vi

IRED_D

9 mg/ml

99,6

99,8

vii

IRED_E

9 mg/ml

99,4

99,8

viii

IRED_F

9 mg/ml

99,1

86,5

ix

IRED_P

9 mg/ml

97,7

86,6

x

IRED_X

9 mg/ml

99,8

95,7

xi

IRED_AB

9 mg/ml

99,6

96,8

[0051]

Percento

enantiomérneho

nadbytku

pre

(S)-nornikotín

bolo

identifikované podľa rovnice [(S)-(R)]/((S)+(R)] × 100, kde (S) a (R) sú množstvá
(S) a (R) enantiomérov. % Konverzie bolo identifikované podľa množstva
spotrebovaného

myosmínu,

t.j.

podľa

rovnice

100-(konečné

množstvo

myosmínu)/(východiskové množstvo myosmínu) x 100.

Príklad 2
[0052]

Reakcie boli uskutočnené podobným spôsobom ako v príklade 1, s tým

rozdielom, že bolo použité 1,5 ekv. glukózy a 1 mol % NADP+ vztiahnuté na
myosmínový substrátu a bola použitá 24hodinová reakčná doba. Použité enzýmy
sú podrobne uvedené v každej z tabuliek 2, 3 a 4 (dostupné od Enzymicals).
[0053]

Pri

koncentrácii

100

mM

myosmínu

s

použitím

0,9

mg/ml

bezbunkového extraktu bez enzýmov boli výsledky uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Tabuľka 2
Enzým

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok [% S]

i

IRED_A

63,6

99,8

ii

IRED_B

99,9

98,7

iii

IRED_C

99,9

99,8

iv

IRED_D

99,0

99,9

v

IRED_E

99,9

99,9
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[0054]

Pri koncentrácii 100 mM myosmínu, s použitím enzýmového

bezbunkového extraktu 9 mg/ml, boli výsledky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 3
Enzým

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok [% S]

i

IRED_A

99,9

99,8

ii

IRED_B

99,8

98,8

iii

IRED_C

99,8

99,9

iv

IRED_D

99,9

100,0

v

IRED_E

99,9

99,9

Pri koncentrácii 250 mM myosmínu s použitím enzýmového bezbunkového
extraktu 9 mg/ml boli výsledky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 4
Enzým

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok [% S]

i

IRED_A

100,0

99,7

ii

IRED_B

99,9

98,6

iii

IRED_C

100,0

99,9

iv

IRED_D

100,0

99,9

v

IRED_E

99,9

99,9

Príklad 3
[0055]

Roztok myosmínu (20 mmol, 2,924 g), D-glukózy (30 mmol, 5,405 g),

sodnej soli nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (0,2 mmol, 157 mg), enzýmu
IRED_A (dostupný od Enzymicals) bezbunkového extraktu lyofilizátu (1,0 g ),
glukózadehydrogenázy (2000 U, 40 mg) v pH 7,5, 100 mM pufra fosforečnanu
sodného (200 ml) bol miešaný horným miešadlom pri 200 otáčkach za minútu pri
30 °C po dobu 24 hodín. Roztok bol analyzovaný na nornikotín v priebehu reakcie
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pomocou HPLC ukazujúci 77 % konverziu po 8 hodinách a viac než 99 %
konverziu po 24 hodinách s 98,7 % ee (S)-nikornikotínu. Tento roztok bol potom
spracovaný 37 % roztokom formaldehydu (8,1 g) a kyselinou mravčou (2,8 g) pri
80 °C po dobu 4 hodín, pričom reakcia bola ukončená po 2 hodinách. Po
ochladení bolo pridané 6 g pevného hydroxidu sodného (pH 12,7) a zmes bola
extrahovaná 2 x 75 ml MTBE. Po vysušení nad síranom sodným bolo rozpúšťadlo
odstránené, čím bolo získané 2,25 g surového (S)-nikotínu, ktorý bol podľa HPLC
čistý (> 99 %) (plocha % pri 260 nm) a mal 98,7 % enantiomérneho nadbytku.

Príklad 4
[0056]

Roztok myosmínu (20 mmol, 2,924 g), D-glukózy (30 mmol, 5,405 g),

nikotínamidadeníndinukleotidfosforečnanu sodného (0,2 mmol, 157 mg),
enzýmu IRED_B (dostupného od Enzymicals) bezbunkového extraktu lyofilizátu
(0,5 g), glukózadehydrogenázy (2000 U, 40 mg) v pH 7,5, 100 mM pufra
fosforečnanu sodného (200 ml) bol miešaný horným miešadlom pri 200 otáčkach
za minútu pri 30 °C po dobu 24 hodín. Roztok bol analyzovaný na nornikotín v
priebehu reakcie pomocou HPLC ukazujúci 91 % konverziu po 4 hodinách a viac
než 99 % konverziu po 6 hodinách. Po 24 hodinách bol (S)-nornikotín 98,2 % ee.
Tento roztok bol potom spracovaný paraformaldehydom (3 g) a kyselinou
mravčou (2,8 g) pri 80 °C po dobu 6 hodín, pričom reakcia bola dokončená po 4
hodinách. Po ochladení bolo pridané 6 g pevného hydroxidu sodného (pH 12,7)
a zmes bola extrahovaná 2 x 75 ml MTBE. Po vysušení nad síranom sodným
bolo rozpúšťadlo odstránené, čím bolo získané 2,31g surového (S)-nikotínu,
ktorý bol podľa HPLC čistý (> 99 %) (plocha % pri 260 nm) a mal 98,3%
enantiomérneho nadbytku.

Príklad 5
[0057]

Tento príklad ukazuje enantioselektivitu a rýchlosť konverzie pri

vysokých koncentráciách substrátu. Tento príklad bol uskutočnený podobným
spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že všetky reakcie používali glukózu
1,5 ekv., NADP (1 % vztiahnuté na myosmín), iminreduktázu, konkrétne IRED_C
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dostupnú od Enzymicals (4,5 mg/ml bezbunkového extraktu, GDH (10 U/ml na
250 mM koncentrácie myosmínu), pufor fosforečnanu sodného, pH 7,5 100 mM
po dobu 24 hodín. Výsledky sú uvedené nižšie.

Tabuľka 5
Koncentrácia východiskového
materiálu myosmínu

Konverzia [%]

Enantiomérny nadbytok
[% S]

i

250 mM

99,9

99,7

ii

400 mM

99,6

99,8

iii

600 mM

68,8

99,8

iv

800 mM

56,5

99,7

v

1000 mM

52,4

99,6

Príklad 6
[0058]

Tento príklad ukazuje enantioselektivitu a mieru konverzie vo väčšom

meradle.
[0059]

Roztok myosmínu (400 mmol, 58,5 g), D-glukózy (600 mmol, 118,9 g),

nikotínamidadeníndinukleotidfosforečnanu sodného (4 mmol, 3,15 g), enzýmu
IRED_C (dostupného od Enzymicals) lyofilizátu bezbunkového extraktu (10,0 g),
glukózadehydrogenázy CFE (0,32 g) v pH 7,5, 100 mM pufra fosforečnanu
sodného (1000 ml) bol miešaný pomocou horného miešadla pri 200 otáčkach za
minútu pri 30 °C po dobu 24 hodín. Roztok bol analyzovaný na nornikotín po 24
hodinách pomocou HPLC a vykázal viac ako 98 % konverziu.
[0060]

Podrobnosti spracovania sú nasledujúce: biokatalytická reakčná zmes

bola okyslená koncentrovanou kyselinou sírovou na pH 1-2, potom zahrievaná
na 90 °C po dobu 20 minút, aby sa vyzrážali všetky proteíny. Proteíny boli
odfiltrované zo zmesi cez Celit. Výsledný číry roztok bol zalkalizovaný 40 %
roztokom NaOH na pH> 11 a extrahovaný štyrikrát 500 ml metyl-terc-butyléteru
(MTBE). Spojené fázy MTBE boli sušené nad bezvodým síranom horečnatým a
rozpúšťadlo bolo odparené. Izolovaný výťažok nornikotínu bol 41,1 g (70 %) vo
forme hnedožltej kvapaliny.
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[0061]

Samostatná vzorka nornikotínovej reakčnej zmesi pred spracovaním a

izoláciou bol odobraný do metylačného kroku. Konkrétne, bez izolácie
nornikotínu, boli k biokatalytickej reakčnej zmesi pridané paraformaldehyd (60 g)
a kyselina mravčia (49,2 g). Reakcia bola zahriata na 85 °C a energicky miešaná
za vzniku (S)-nikotínu.

Príklad 7
[0062]

Všeobecný

experimentálny

spôsob

prípravy

(S)-nikotínu

bol

nasledujúci. Biokatalýza myosmínu na (S)-nornikotín pomocou IRED_C
(dostupný od Enzymicals) bola uskutočnená pri koncentrácii 400 mM myosmínu.
Buď

bol

(S)-nornikotín

izolovaný

extrakciou

metyl-terc-butyléterom

a

odstránením rozpúšťadla, alebo bol vodný roztok z biokatalýzy zahrievaný na 90
°C po dobu 15 minút, aby sa vyzrážali proteíny, potom po ochladení zmesi bol
okyslený na pH 1-2 kyselinou sírovou, vyzrážaný proteín bol odstránený filtráciou
cez Celit a roztok bol potom neutralizovaný vodným hydroxidom sodným na
približne pH 7.

Príklad 7a
[0063]

Surový izolovaný nornikotín z enzýmovej redukcie myosmínu (92 g) bol

pridaný do 800 ml vody. Bol pridaný paraformaldehyd (74 g, 4 ekv.) a kyselina
mravčia (58 g, 2 ekv.). Zmes bola postupne zahrievaná na 80-85 °C. HPLC
analýza po 2 hodinách ukázala dokončenie reakcie. Zmes bola udržiavaná pri
rovnakej teplote ďalšie 2 hodiny a potom ochladená na teplotu miestnosti. Bol
pridaný 50 % roztok hydroxidu sodného, aby bolo dosiahnuté pH približne 13.
Zmes bola extrahovaná 2 x 500 ml MTBE a sušená nad síranom sodným.
Rozpúšťadlo bolo odstránené a surový (S)-nikotín bol destilovaný vo vákuu. Po
predspracovaní asi 4 g bolo získané 87 g vyčisteného nikotínu (> 99 % podľa
HPLC a 99,6 % ee podľa chirálnej HPLC).

Príklad 7b
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[0064]

Do 2,5 litra vodného roztoku nor-nikotínu z rovnakej biokatalýzy ako v

Príklade 1 (5,63 g/100 ml) bol pridaný paraformaldehyd (112,5 g, 4 ekv.) a
kyselina mravčia (88 g, 2 ekv.). Zmes bola postupne zahrievaná na 80-85 °C,
pričom reakcia začínala na asi 70 °C s trochou penenia v dôsledku vývoja plynu.
Po 1 hodine pri 80-85 °C HPLC ukázala, že reakcia je dokončená. Reakcia bola
celkom zahrievaná po dobu 4 hodín a potom ochladená. Zmes bola zalkalizovaná
50 % roztokom hydroxidu sodného a extrahovaná MTBE (800 ml, potom 500 ml).
Po vysušení bola surová zmes destilovaná, čím bolo získané 118,7 g (S)-nikotínu
(> 99 % podľa HPLC a 99,5 % ee podľa HPLC).

Príklad 7c
[0065]

K 2,5 litru vodného roztoku nor-nikotínu z rovnakej biokatalýzy ako v

Príklade 1 (5,63 g/100 ml) bol pridaný 37 % roztok formaldehydu (290 ml, ∼4
ekv.) a kyselina mravčia (88 g, 2 ekv.). Zmes bola postupne zahrievaná na 8085 °C, pričom reakcia začínala na asi 60 °C s trochou penenia v dôsledku vzniku
plynu. Po 1 hodine pri 80-85 °C HPLC ukázala, že reakcia je dokončená. Reakcia
bola celkom zahrievaná po dobu 4 hodín a potom ochladená. Zmes bola
zalkalizovaná 50 % roztokom hydroxidu sodného a extrahovaná MTBE (800 ml,
potom 500 ml). Po vysušení bola surová zmes destilovaná, čím bolo získané
119,1g (S)-nikotínu (> 99 % podľa HPLC a 99,5 % ee podľa HPLC).

Príklad 8
[0066]

Bol pripravený roztok myosmínu (298 g) a monohydrátu glukózy (505

g) v 0,1 M pufra hydrogénfosforečnanu draselného (6 I). Ako iónomeničová živica
bola pridaná živica Amberlite IR-120 (2 kg, vlhká) a roztok bol upravený na pH 7
pomocou 12M hydroxidu sodného (asi 0,3 I), potom miešaný cez noc pri 25 °C,
aby bolo zaistené stabilné pH. Boli pridané glukózadehydrogenáza GDH-102 (6
g), beta-NADP+ (6 g) a enzým IRED-20 dostupný od Almac Group (30 g), potom
bola zmes miešaná pri 150 otáčkach za minútu za udržiavania na 25 °C s pH v
rozmedzí 6,8-7,0 za pridávania 4M hydroxidu draselného. Po 72 hodinách bol
roztok dekantovaný a živica Amberlite bola premytá deionizovanou vodou (3 x 3
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l). Potom bola živica Amberlit prenesená na kolónu a ďalej premytá
deionizovanou vodou (4 l), potom trepaná po dobu 3 hodín 2M roztokom
amoniaku (4 l) a ďalej premytá 2M amoniakom (10 l). Spojené roztoky boli
zahustené pri zníženom tlaku do sucha, čím bol získaný (S)-nornikotín (131,2 g)
vo forme žltej kvapaliny. Aby sa z reakčnej zmesi získal ďalší nornikotín, pridala
sa k nej reaktivovaná živica Amberlit (2 kg) a zmes bola miešaná cez noc pri
teplote miestnosti. Rovnaké spracovanie sa opakovalo ako vyššie, aby sa získal
ďalší (S)-nornikotín (59,8 g), čím sa celkový výťažok zvýšil na 191,0 g. Vyššie
uvedené dve dávky boli oddelene prevedené na (S)-nikotín. Pre väčšiu dávku bol
(S)-nornikotín (126,2 g) zmiešaný s paraformaldehydom (154,5 g) a kyselinou
mravčou (118 g) vo vode (1 l) a výsledná miešaná zmes bola cez noc zahrievaná
na 85 °C. Zmes bola potom ochladená na 0 °C a pH sa upravilo na 14 pomocou
12M hydroxidu sodného. Zmes bola extrahovaná metyl-terc-butyléterom (3 x 8
objemov). Organická fáza bola sušená bezvodým síranom horečnatým a
skoncentrovaná do sucha. Bol získaný surový (S)-nikotín vo forme žltej kvapaliny
(131,2 g). Druhá dávka (S)-nornikotínu (59,8 g) bola tiež transformovaná na
surový (S)-nikotín (60,7 g) rovnakým spôsobom, čím bol získaný surový nikotín
191,9 g. Tie boli spojené a destilované pri zníženom tlaku (bp 70-77 °C pri 0,530,67 mbar), čím sa získa (S)-nikotín (174,5 g) vo forme bezfarebnej kvapaliny s
enantiomérnym nadbytkom 99,38 %, ako bolo stanovené pomocou HPLC, a
chemickou čistotou 99,96 % podľa HPLC. Ďalej sú uvedené ďalšie spôsoby
použité na meranie enantiomérneho nadbytku a chemickej čistoty.
[0067]

Enantiomérna čistota pomocou HPLC: za použitia kolóny Chiracel OD-

H s elúciou n-hexánom a 1-butanolom v pomere 95:5 a obsahujúcim 0,1 %
dietylamínu. (R)-enantiomér bol eluovaný v 6,1 minúte a (S)-enantiomér v 5,6
minúte. Enantiomérny nadbytok bol stanovený z plochy píkov identifikovaných
podľa rovnice [(S)-(R)]/((S)+(R)]. Enantiomérny nadbytok bol teda stanovený ako
99,38 %.
[0068]

Chemická čistota pomocou HPLC: Použitie kolóny X-Bridge C18 s

elučným činidlom obsahujúcim zmes (i) 20 mM hydrogénuhličitanu amónneho vo
vode (pH = 8,7) a (ii) acetonitrile v gradientovom programe 0-10 minút pri 95:5,
10-13 minút v 70:30; 13-16 minút v 10:90; a následne 95:5. Teplota bola 35
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stupňov C. Podmienky detektora boli UV absorpcia pri vlnovej dĺžke 260 nm. Bola
zistená jediná nečistota v 12,132 minútach s plochou 0,04 % oproti nikotínu v
9,925 minútach. S jedinou nečistotou s plochou 0,04 % bola čistota považovaná
za 99,96 %. Pre porovnanie bol pred destiláciou vážený priemer dvoch použitých
dávok 99,70 %.

ZOZNAM SEKVENCIÍ
[0069]
<110> Zanoprima Lifesciences Limited
<120> Proces
<130> APC00904EP
<140>
<141>
<160> 4
<170> PatentIn verzia 3.5
<210> 1
<211> 302
<212> PRT
<213> Verrucosispora maris
<400> 1
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<210> 2
<211> 296
<212> PRT
<213> Verrucosispora maris
<400> 2
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<210> 3
<211> 310
<212> PRT
<213> Mesorhizobium sp. L48C026A00
<400> 3
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<210> 4
<211> 304
<212> PRT
<213> Mesorhizobium sp. L48C026A00
<400> 4

EP 3 653 617

38 731/T

28

EP 3 653 617

38 731/T

Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

29

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob výroby (S)-nikotínu zahŕňajúci kroky:
(i) redukciu myosmínu enzýmom s aktivitou imínreduktázy za vzniku
(S)-nornikotínu; a
(ii) metyláciu (S)-nornikotínu vytvoreného v kroku (i) za vzniku (S)nikotínu.

2.

Spôsob podľa nároku 1, kde sa krok (ii) uskutočňuje pomocou redukčnej

metylácie.

3.

Spôsob podľa nároku 2, kde sa v kroku (ii) (S)-nornikotín redukčne

metyluje za použitia formaldehydu alebo zlúčeniny na báze formaldehydu v
prítomnosti redukčného činidla.

4.

Spôsob podľa nároku 3, kde sa formaldehyd zavádza ako súčasť vodného

roztoku.

5.

Spôsob podľa nároku 3, kde zlúčeninou na báze formaldehydu je dimér

formaldehydu, polymér formaldehydu alebo acetal formaldehydu.

6.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, kde redukčným činidlom je

kyselina mravčia, kyanobórhydrid sodný alebo paládium/vodík.

7.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, kde redukčným činidlom je

kyselina mravčia.
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8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, kde sa spôsob

uskutočňuje bez izolácie (S)-nornikotínu vytvoreného v kroku (i).

9.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, kde sa v kroku (i)

(S)-nornikotín tvorí ako súčasť vodného roztoku a kde krok (ii) zahŕňa metyláciu
(S)-nornikotínu obsiahnutého vo vodnom roztoku.

10.

Spôsob podľa nároku 9, kde sa v kroku (ii) (S)-nornikotín redukčne

metyluje za použitia formaldehydu zavádzaného ako súčasť vodného roztoku.

11.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, pri ktorom sa (S)-

nikotín získa s enantiomérnym nadbytkom aspoň 90 %, výhodne aspoň 95 %,
výhodnejšie aspoň 98 %, najvýhodnejšie aspoň 99 %.

12.

Spôsob výroby farmaceutickej kompozície zahŕňajúci tvorbu (S)-nikotínu

podľa spôsobu podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, a zahrnutie (S)nikotínu do farmaceutickej kompozície spoločne s jednou alebo viacerými
farmaceutickými pomocnými látkami.

13.

Spôsob podľa nároku 12, kde farmaceutická kompozícia je transdermálna

náplasť, pastilka alebo inhalačná formulácia.

14.

Spôsob výroby formulácie pre zariadenie vo forme elektrickej cigarety

zahŕňajúci tvorbu (S)-nikotínu podľa spôsobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 111, a zahrnutie (S)-nikotínu do rozpúšťadla s jednou alebo viacerými prísadami.

15.

Použitie myosmínu a enzýmu s aktivitou imínreduktázy v spôsobe tvorby

(S)-nikotínu, kde tento spôsob zahŕňa znaky ktoréhokoľvek z nárokov 1-11.
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